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UUTISKIRJE 2020-1
Tämä Kotona Suomessa –hankkeen uutiskirje on tarkoitettu kotouttamistyötä tekeville
työntekijöille, sekä aiheista kiinnostuneille tahoille Itä-Suomessa. Siihen on koottu ItäSuomen alueellisia ja muiden alueiden sekä valtakunnallisia uutisia, joita osaksi löytyy
myös Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivustolta. Kotouttamiseen ja
kotoutumiseen aiheen liittyvistä tulevista tilaisuuksista, koulutuksista sekä muista
ajankohtaisista asioista voi ilmoittaa aluekoordinaattorille Tanja Mannerille
sähköpostitse: tanja.manner@ely-keskus.fi

ITÄ-SUOMEN ALUEELLISET UUTISET
Ajankohtaista
Rasisminvastaista viikkoa 16.-22.3.2020: Punainen Risti
koordinoi
valtakunnallista
rasisminvastaisen
viikon
kampanjaa
Suomen Punaisen Ristin (SPR) aloittama kampanja tähtää yksilöiden asenteiden sekä
organisaatioiden toimintakulttuurien muutokseen. Tavoitteina on rasismin parempi
tunnistaminen ja ehkäiseminen sekä rasistiseen häirintään ja syrjintään puuttuminen.
Rasisminvastaisella viikolla (viikko 12 vuosittaina) edistetään yhdenvertaisuutta ja
korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa.
Linkki SPRn –sivustolle, josta löytyy lisätietoja kampanjasta, toimintavinkkejä sekä
yhteystiedot omalle paikallisosastolle.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden into tulla Suomeen notkahti
lukuvuosimaksujen jälkeen vain hetkeksi – hakijamäärät taas
reippaassa nousussa Linkki artikkeliin_Savon Sanomat 26.12.2019

Tilaisuudet ja koulutukset (Itä-Suomi)
Kv-kohtaamo –verkoston tapaaminen ja avoin seminaari
Aika:
to. 27.2.2020 klo 9-11
Paikka:
Savon ammattiopisto, Sammakkolammentie 2, auditorio, Kuopio
Tapahtuman tavoite:Kv-kohtaamo -verkoston avaus yrityksille ja työnantajille:
palvelut näkyväksi ja yhteyshenkilöt tunnetuksi. Verkoston
jäseniä kertovat heidän organisaatioiden palveluista, joista
työnantajalla voi olla hyötyä, kun hän on etsimässä, rekrytoimassa
ja palkkaamassa työvoimaa/ maahanmuuttajia, sekä myös
työllistymisen aikana.
Ilmoittautuminen: tämän linkin kautta 14.2.2020 mennessä
Järjestäjät:
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Savon ammattiopisto ja
Kotona Suomessa –hanke.
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Yhteyshenkilöt:

Savon Ammattiopisto, Kirsi-Maria Siltanen
Kirsi-Maria.Nieminen@sakky.fi
Kotona Suomessa -hanke, Tanja Manner
tanja.manner@ely-keskus.fi

Koulutus maahanmuuttajien kielitaidon arvioinnista
Aika:
Paikka:
Ilmoittautuminen:
Järjestäjät:

to. 27.2.2020 klo 13-16
Helsinki, Pasilan Virastokeskus, Opastinsilta 12 B, Iso auditorio
Tapahtumaan voi seurata myös etänä omalla tietokoneella!
tämän linkin kautta 19.2.2020 klo 16 mennessä.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskus,
Kotona Suomessa –hanke ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Koulutuksen tavoite:
Valtakunnallisen koulutustilaisuuden tavoitteena on vahvistaa siihen osallistuvien
osaamista maahanmuuttajien kielitaidon arvioinnista ja sen merkityksestä.
Tilaisuudessa annetaan tietoa kielitaidon arvioinnista, pohditaan sen merkitystä eri
osapuolien kannalta sekä arvioinnin ajoittumista ja erilaisia toteuttamistapoja.
Arvioinnin toteuttamistapoja ja sisältöjä käsitellään myös maahanmuuttajien
kotoutumista tukevien polkujen sekä arviointiperusteiden yhteneväisyyden
näkökulmasta.
Kohderyhmä ja osallistumismuodot: Aikuisille maahanmuuttajille kieli-, kotoutumisja luku- ja kirjoitustaidon koulutusta toteutettavien organisaatioiden (oppilaitokset,
palveluntuottajat ym.) opetus- ja muu henkilöstö, kunnissa kotoutumisen parissa
työskentelevät ammattilaiset sekä TE-toimiston asiantuntijat. Uudellamaalla toimivat
voivat osallistua tilaisuuteen tulemalla paikan päälle, muilta alueilta Skypen
välityksellä (osallistumislinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuville).

Kuopion kaupungin Kansainvälisyyden –aamukahvit 2020
Tavoite:
Kenelle:
Aika:
Paikka:
Lisätietoja:

Käydä vapaamuotoista tietojenvaihtokeskustelua aamukahvin merkeissä
ajankohtaisista kansainvälisistä asioista. Teemana mm. kansainvälisten
verkostojen ajankohtaiset asiat, tulevat tapahtumat jne.
Aiheesta kiinnostuneille toimijoille, joiden tehtäviin kuuluu
kansainvälisiä asioita. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
kevät: 28.2, 27.3, 24.4, 29.5., syksy: 25.9 ja 27.11.2020
Kuopion valtuustotalo, ruokalan kabinetti, Suokatu 42, alakerta
Pirjo Kolari, kansainvälisyys- ja PR-assistentti, pirjo.kolari(at)kuopio.fi

Palvelualan Opisto Kuopio KOTA -hankkeen kevään palveluista
Helmikuun alusta alkaen ulkomaalaiset osaajat ja heidän perheenjäsenensä voivat
osallistua 12 viikon mittaiseen pilotointijaksoon, jossa kolmena päivänä viikossa
(poislukien aloitusviikko 6) opetellaan suomen kieltä, opetellaan työnhakuun liittyviä
taitoja ja keinoja löytää töitä sekä tutustutaan vapaa-ajan viettämismahdollisuuksiin.
Osallistuminen on ilmaista. Ohjelma ja ilmoittautuminen osoitteessa:
https://paok.fi/kota-hanke-kotona-taas
Lisätietoa:
Heli Kärnä, heli.karna@paok.fi, p. 044 035 5624.
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Save the date
Kansainvälisten tulijoiden työllistäminen
haasteet ja hyvät käytännöt –seminaari

Etelä-Savossa:

Aika:
Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli, Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli
Paikka:
07.04.2019 klo 8.30-12.30
Järjestäjät: KATE –hanke, lisätietoa: http://katehanke.fi/kate-hanke
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/kateseminaari viimeistään 30.03.2020.
Paikkoja on rajoitetusti.
Seminaarin tavoite ja kohderyhmä: Väliseminaari on suunnattu maahanmuuttajille,
yrittäjille, maahanmuuttajien työllisyyden kanssa toimiville tahoille ja kaikille asiasta
kiinnostuneille. Seminaarissa käsitellään kokemuksia maahanmuuttajien työllistymiseen
liittyen yrittäjien, TE-toimiston, tutkijoiden, ja hankkeiden näkökulmasta.

VALTAKUNNALLISET UUTISET
Ajankohtaista
Työperäisen
maahanmuuton
hallinto
siirtyy
työja
elinkeinoministeriöön: Linkki artikkeliin kotouttaminen.fi -verkkosivulla
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt selvityksen
maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluista
Tavoitteena on luoda kokonaiskuva maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden
järjestämisestä. Selvitys toteutetaan haastattelujen ja sähköisen kyselyn avulla. Kuultavia
tahoja ovat erityisesti olemassa olevat ohjaus- ja neuvontapisteet. Selvitys valmistuu
maaliskuun lopussa 2020. Selvityksen toteutuksesta vastaa Owal Group Oy. Lisätietoa
selvityksestä ja tulevasta rahoitushausta kunnille löytyy kevään aikana Kotouttamisen
osaamiskeskuksen verkkosivulla.

Kotoutumisen
kokonaiskatsauksen
seurantajärjestelmää

osana

kotoutumisen

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee neljän vuoden
välein Kotoutumisen kokonaiskatsauksen osana kotoutumisen seurantajärjestelmää.
Seurantajärjestelmä ja vuoden 2019 kokonaiskatsaus jakautuvat seuraaviin teemoihin:
työllisyys, koulutus, hyvinvointi, osallistuminen ja kaksisuuntainen kotoutuminen.
Vuoden 2019 kokonaiskatsaus koostuu indikaattoreita esittelevästä infografiikasta ja
tutkimusjulkaisusta. Samalla julkaistaan Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta.
Linkki tiedotteeseen kotouttaminen.fi –verkkosivulla
 Kotoutumisen kokonaiskatsauksen 2019 julkistamistilaisuuden (21.1.2020)
tallenne löytyy YouTube –kanavalta
 Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta on avoin, rekisteri- ja
kyselyaineistoihin perustuva tilastotietokanta. jonka avulla voidaan seurata
kotoutumisen tilaa ja sen kehittymistä Suomessa. Indikaattorit on luokiteltu
viiteen aihealueeseen: työllisyys, koulutus, hyvinvointi, osallistuminen ja
kaksisuuntainen kotoutuminen. Indikaattoritietokanta on helppokäyttöinen.
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Voit itse räätälöidä ja tuottaa työssä tarvitsemasi tilastot. Tutustu
Kotoutumisen indikaattorit –tietokantaan

Kotona Suomessa -hankkeen toteutti valtakunnallisen kyselyn,
jossa selvitettiin maahan muuttaneita työssään kohtaavien
ammattilaisten koulutustarpeita
Lue tuloksista aluekoordinaattorin Maarit Ojalan blogissa

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää järjestörahoitusta 10
järjestölle sukupuolten tasa-arvoa edistävään työhön
Linkki artikkeliin kotouttaminen.fi –verkkosivulla

Kela:n Toimeentuloturvainfo: Muutoksia toimeentuloturvaetuuksiin vuonna 2020. Lue Kela:n uutisen pvm. 19.12.2019
Kela:n puhelinpalvelu venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi
päättyy toistaiseksi: Lue Kela:n uutisen aiheesta.

Tilaisuudet ja koulutukset (koko Suomi)
Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarin
Aika:
11.2.2020 klo 8.30-15
Paikka:
Helsinki, Hakaniemen Paasitornissa
Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarissa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön
kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 2020 julkaiseman Kotoutumisen
kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistaan Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019
(FinMonik) -raportti. Tilaisuuden koko ohjelmaa voi seurata myös verkossa.
Ilmoittautuminen
tilaisuuteen tämän linkin kautta. Samalta sivulta löytyy
ajankohtainen ohjelma. Huom.: Paikkoja on rajoitetusti.
Etäseuranta:
Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittaudu
tilaisuuteen, vaikka osallistuisit vain etänä. Linkki
etäyhteyteen päivittyy myöhemmin kotouttaminen.fi sivulle. Tapahtuman videotallenne on katsottavissa kahden
viikon ajan tapahtuman jälkeen.

Suomen Pakolaisavun Kaikkien vertaistoiminta -koulutus
Kaikkien
vertaistoiminta
-koulutus
on
tarkoitettu
vertaisohjaajille,
vertaistukihenkilöille ja vertaistoiminnan järjestäjille. Koulutus antaa työkaluja
toimijoille sellaisen vertaistoiminnan toteuttamiseksi, johon kaikkien, myös
kotoutujien, on helppo osallistua. Koulutuksessa opit maahanmuuttajien moninaisista
taustoista sekä alat tunnistaa kotoutumisprosessin yksilöllisiä vaikutuksia
vertaistoiminnan osallistujissa.
Aika:
20.3. & 3.4.2020
Paikka:
Helsinki
Ilmoittautuminen: viimeistään 21.2.2020: https://fi.surveymonkey.com/r/N2JXFVN.
Lisätietoa:
Lisätietoa löytyy pakolaisapu.fi -verkkosivustolta
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Save the date
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä
TEM:n Sylvia-hankkeen vuosittainen Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä
järjestetään:
Aika:
torstaina 23.4.2020
Paikka:
Helsinki, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin
Kenelle:
Verkostopäivä on suunnattu kunnissa pakolaisten vastaanoton parissa
toimiville ammattilaisille, hankkeille ja järjestöille.
Tilaisuuden järjestää työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke. Sylvia-hanke
rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF).
Verkostopäivästä on julkaistu uutinen kotouttaminen.fi-sivustolla ja sieltäkin saa
lisätietoa: Ennakotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään
23.4.2020

Save the date
Kotona Suomessa –hankkeen loppuseminaari
Kotona Suomessa -hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti, mutta hankkeen loppuseminaari pidetään aiempien vuosien hankepäivien tapaan jo kesäkuun alussa.
Aika:
3.-4.6.2020
Paikka:
Helsingissä Paasitornissa
Helsingissä Paasitornissa pidettävää seminaaria voi seurata myös streamattuna.
Tilaisuuden ohjelma julkaistaan keväällä www.kotouttaminen.fi -sivuilla.

Työkalut ja julkaisut
TEM –julkaisu: Väestömuutoksilla on syvällisiä työmarkkinavaikutuksia Lue TEM:n julkaisuja 2019:59: Väestömuutosten
työmarkkinavaikutukset: kuuden Euroopan maan analyysi

Kotona Suomessa –hankkeen uusi raportti:
Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta - kustannuksia
säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen
29.11.2019 pidettiin Kotona Suomessa -hankkeen raportin julkaisutilaisuuteen. Raportti
on luettavissa hankkeen nettisivuilla (oikeassa reunassa alhaalla). Samoin linkit
tilaisuuden power point -esityksiin ja puheenvuorojen tallenteisiin ovat Kotona
Suomessa -hankkeen nettisivuilla..

Arvostavat aamukahvit kiinnostivat työyhteisöjä
Syksyn 2019 aikana Arvostaville aamukahveille osallistui yhteensä 15 eri työyhteisöä ja
lähes sata henkilöä. Arvostavat aamukahvit -webinaarisarja on nyt pysyvästi
katsottavissa: Katso Arvostavat-aamukahvit-talleenteet

Spring House Oy:n selvitys ulkomaalaistaustaisen työvoiman
työllistymisen kipupisteistä ja edistämisestä PohjoisSavossa (11.2019): Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa selvitys, joka lisää
ymmärrystä
ulkomaalaistaustaisen
työvoiman
tarvittavuuteen,
rekrytointiin,
työllistämiseen ja työpaikkaan sitouttamiseen liittyvistä tekijöistä Pohjois-Savon
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alueella
nyt
ja
lähitulevaisuudessa,
sekä
esittää
ratkaisusuosituksia
ulkomaalaistaustaisen
työvoiman
potentiaalin
hyödyntämiseksi
alueella.
Ulkomaalaistaustaisella työvoimalla tarkoitettiin hankkeessa sekä ulkomailta Suomeen
rekrytoitavia osaajia että Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.
Selvitys voi lukea Spring House Oyn verkkosivulla.

Maahanmuuttoviraston (Migri) tiedotteista:





Migrin uudet Maatietopalvelun raportit/ 12.2019
Migrin uudet videot kertovat turvapaikanhakijalle turvapaikkaprosessista: Migri
julkaisi uusi videosarja turvapaikkaprosessin eri vaiheista. Videot ovat osa
turvapaikanhakijalle annettavaa yleistä oikeudellista neuvontaa. Uudet videot
kertovat konkreettisesti turvapaikkaprosessin kaikista eri vaiheista. Videot ovat
katsottavissa Maahanmuuttoviraston Youtube-kanavalla..
Turvapaikanhakijoille jaettava Tietoa turvapaikanhakijalle -yleisesite on päivitetty.
Poliisi tai rajaviranomainen antaa esitteen hakijalle, kun hän hakee turvapaikkaa.
Esite löytyy myös Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta..

Tutustu 2019 loppuvuoden julkaisuihin kotouttaminen.fi
sivulla: Linkki tiedotteeseen_kotouttaminen.fi-verkkosivulla




-

Tutustu Samaa vai eri maata? -tutkimukseen.
Lue lisää Työ paras kotouttaja? -raportista.
Tutustu Monikulttuurinen työyhteisö - Kokemuksia työnantajien näkökulmasta julkaisuun

Kelan seminaariin 23.1.2020.
Miten tukea kotoutumista? – Maahanmuuttajat ja sosiaaliturva
Seminaarin antiin voi vielä palata ja tutustua materiaaleihin verkossa:
 KELAn seminaarin tallenne
 KELAn seminaarin esitykset

Etelä-Savon KATE -hankkeen raportti Saksan opintomatkasta:
KATE Field trip in Nuremberg, f-bb, 29.10-30.10.2019: migrants’ integration in
Germany

Etelä-Suomen
vieraskielisille

ETNOn
”Tietoa
vanhemmille
–opas”

koulukiusaamisesta

Tietoa koulukiusaamisesta
vieraskielisille vanhemmille -oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, häirinnästä sekä
syrjinnästä ja kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Opas on
rakennettu keräämällä tutkittua tietoa aiheesta ja kuuntelemalla vanhempien
näkemyksiä. Oppaasta vanhemmat saavat selkokielellä hyödyllisiä toimintatapoja
tilanteen tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi.
Opas on tehty kolmella kielellä ja löytyy myös sähköisinä versioina seuraavasti:
 suomeksi tästä
 somaliksi tästä
 venäjäksi tästä
Lisäksi oppaan pohjalta on tuotettu somalinkielinen video, joka on katsottavissa
täällä.
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Uusia tuotoksia Pirkanmaalta
 Pakolaisnuorten tuki ry:n Nova-hanke kehittää monikulttuurista perhetyötä
viestinnällisellä otteella ja rakentaa vuoropuhelua maahanmuuttaja- ja
pakolaistaustaisten nuorten ja heidän vanhempiensa välillä. Nyt on julkaistu nuorten
ideoimia omakielisiä videoita, jotka on suunnattu vanhemmille. Videot välittävät
nuorten viestin vanhemmille: Millaista tukea he toivovat van-hemmiltaan? Mitä
tietoa ja taitoja vanhemmat tarvitsevat, jotta he voivat tukea nuoriaan vielä
paremmin? Videot toimivat myös opetus- ja sosiaalialan ammattilaisten
työvälineinä. Videoiden kielet ovat suomi ja englanti, arabia, persia, somali.
Videoiden teemat ovat:
Dialogi nuorten ja vanhempien välillä
 Suomeksi(tekstitys englanniksi)
 Arabiaksi
 Persiaksi
 Somaliksi
Opiskelussa tukeminen
 Suomeksi(tekstitys englanniksi)
 Arabiaksi
 Persiaksi
 Somaliksi
Seurustelu Suomessa
 Suomeksi (tekstitys englanniksi)
 Arabiaksi
 Persiaksi
 Somaliksi

 Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri toteuttaa parhaillaan Kotouttavaa
luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanketta. Hankkeen pohjalta on tehty kolme
opinnäytetyötä, joista yksi on Luonnonhoito kotoutumisen tukena, Opas toimijoille.
Oppaassa kerrotaan luonnonhoidon toteuttamisesta ja luonnon hyödyntämisestä
kotoutumisen tukena. Opas ohjaa ja vinkkaa eteenpäin – olipa kyseessä
pidempiaikainen hanke tai pienempi, kertaluonteinen tapahtuma.

 Active Refugees in the Community (ARC) -hankkeen tulokset (Suomessa ja
Ruotsissa) ja toimintamallit on julkaistu. Lue lisää täältä.

SIMHEmalli Pohjois-Savoon
Valtakunnallisessa
SIMHE
(Supporting Immigrants in Higher Education)
-työssä
vahvistetaan
korkeakoulujen
roolia
maahanmuuttajataustaisten
osaajien
kotouttamisessa. Tavoitteena on, että korkeasti koulutetut maahanmuuttajat pääsevät
entistä sujuvammin omaa osaamista vastaaville koulutus- ja urapoluille. Syksynä
käynnistyneessä Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulujen yhteisessä SIMHEmalli hankkeessa testataan ja vakiinnutetaan Karelia-amk:ssa jo hyväksi havaittuja toimintamalleja Pohjois-Savossa. 21.11.2019 pidettiin Kuopiossa ”Aikuisten maahanmuuttajien
ohjaamisen kick-off–tapahtuma”. Tilaisuuden materiaalit löytyvät linkin kautta.
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 Pohjois-Savon maahanmuuttajien ohjauspalvelua annetaan Savonia ammattikorkeakoulun
kampuksilla.
Vuoden
alusta
päivystetään
myös
yhteistyökumppaneiden tiloissa. Kuopiossa päivystystä on ainakin Kompassissa
(keskiviikkoisin kello 9-11, 22.1. alkaen), muista mahdollisuuksista vielä
neuvotellaan.
 Ohjaajana toimii Kukka-Maaria Raatikainen, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi
(suomeksi ja englanniksi). Vuoden alusta ohjaustyön aloittii lisäksi Kaja Rahkema,
kaja.rahkema@savonia.fi , joka ohjaa asiakkaita myös venäjäksi, viroksi ja saksaksi.
Linkit päivän esitysten nauhoituksiin sekä muutamiin tärkeisiin nettisivuihin ovat alla,
voit katsoa ne nyt tai myöhemmin. Keskusteluja ei pääsääntöisesti nauhoitettu.

TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? IOM:n
turvapaikanhakijalle

esitteet

kiintiöpakolaiselle

ja

IOM:n Suomen-toimisto on toteuttanut kiintiöpakolaisille esitteen työnhausta, joka
sisältää välttämätöntä perustietoa työmarkkinoille suuntaamisesta. Tämän esitteen
tiedot ovat hyödynnettävissä myös muiden maahan muuttaneiden ohjauksessa, joilla on
oleskelulupa täydellä työnteko-oikeudella. Esite on Kongon swahiliksi, ranskaksi,
arabiaksi, englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi.
 Esite on ilmainen ja vapaasti jaettavissa, käytettävissä ja printattavissa.
 Turvapaikanhakijoille vastaava esite löytyy arabiaksi, englanniksi ja suomeksi

Vuoropuhelua ja vaikuttamista: Etnisten suhteiden
neuvottelukunnan toimikauden 2016–2020 vaikuttavuuden
arviointi: Julkaisun pysyvä osoite
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) selvitys
ulkomaalaistaustaisten osallisuutta korkeakoulutuksessa
Ulkomaalaistaustaisten osallisuutta korkeakoulutuksessa selvitetty ensimmäistä kertaa
– ulkomaalaistaustaisen on haastavaa päästä opiskelemaan ja saada tarvitsemaansa
tukea

TE-palvelut: muutosturvasta on tehty suomen-, ruotsin- ja
englanninkielellä videot:




Suomenkielinen YouTube-video
Ruotsinkielinen tekstitys
Englanninkielinen tekstitys

Avustukset
Yhteenveto hankerahoituksien rahoittajilta sekä hakuajoista
löytyy TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulta:
Sivustolla esitellään lyhyesti ne rahastot, joista voi hakea esim. hankerahoitusta
kotouttamistyöhön ja -toimintaan.

Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä
Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä
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Työ-

ja

elinkeinoministeriön

Sylvia-hankkeen

rahoitushaku

pakolaisia vastaanottaville kunnille käynnistyi 1.1.2020. Haettavat lisätuet:
Kunnat voivat hakea KEHA-keskuksesta 31.3.2020 mennessä
 laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2019 kuntaan saapuneista kansainvälistä
suojelua saavista henkilöistä ja
 bonusrahaa vuonna 2019 tehtyjen kuntapaikkapäätösten perusteella.
Hakumateriaalit: Lisätukien hakuohjeet ja -lomakkeet ovat saatavilla
kotouttaminen.fi-sivustolla: kotouttaminen.fi/sylvia
Neuvonta: Lisätietoa hausta saa hankehenkilöstöltä: sylvia@tem.fi
Laskennallisen korvauksen lisäosan ja bonusrahan hakemusten toimittamiseen
liittyvissä kysymyksissä neuvoo KEHA-keskus:
maahanmuuttokorvaukset@keha-keskus.fi

Tuloassa: TEMin rahoitushaku kunnille maahanmuuttajien
ohjaus ja neuvontapalveluiden kehittämiseen
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt alkuvuodessa selvityksen maahanmuuttajien
ohjaus- ja neuvontapalveluista. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva maahanmuuttajien
ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä. Lisätietoa selvityksestä ja tulevasta
rahoitushausta kunnille löytyy kevään aikana Kotouttamisen osaamiskeskuksen
verkkosivulla.

STEA Vuoden 2020 avustusehdotus on julkaistu
STEAn verkkosivulla osoitteessa avustukset.stea.fi

OKM rahoitushaku: Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta ja
perustaidot
Avustusta myönnetään kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan ja
hankkeisiin, joilla parannetaan maahanmuuttajavanhempien kielitaitoa, perustaitoja ja
työllistymismahdollisuuksia. Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla.
Hakuaika alkaa 22.1.2020. Hakuaika päättyy 3.3.2020 klo 16:15
Tavoitteiden 4 ja 5 mukaisia hankkeita arvioidaan edellisten lisäksi seuraavin perustein:




Hanke nopeuttaa maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkuja.
Hanke tuottaa tai edelleen kehittää ja skaalaa toimintamalleja maahanmuuttajien
tehostettuun ohjaamiseen ml. omakielinen ohjaus ja tuki.
Hankkeessa toteutetaan ja kehitetään esimerkiksi suomen kieleen liittyviä tai muita
tarvittavia tukitoimia koulutuksen ja/tai työssäkäynnin alkuvaiheessa.

Muuta
Osallistu: Opetus- ja kulttuuriministeriö Verkkokysely
koulutuspoliittisen selonteon valmistelun tueksi
Hallitus valmistelee vuoden 2020 loppuun mennessä vuoteen 2030 ulottuvan
koulutuspoliittisen selonteon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut
verkkokyselyn, jolla kerätään palautetta valmistelun tueksi. Avoimella kyselyllä
kaikilla on mahdollisuus antaa näkemys, millaiselta osaaminen, oppiminen ja tutkimus
näyttää vuonna 2030 ja siten vaikuttaa selonteossa esiin nostettaviin asioihin.
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Verkkokysely on avoin kaikille kiinnostuneille. Kysely on avoinna 17.1 - 14.2.2020.
Koulutuspoliittinen selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2020.
Linkki verkkokyselyyn

Puijolan Työlinkki tuo työnantajien käyttöön aivan uuden
toimintamallin, jotta maahanmuuttajien taidot tunnistetaan,
tunnustetaan ja tehdään ne myös näkyväksi.
Tavoite on vauhdittaa maahanmuuttajien työllistymistä.
Lue Katja Hedbergin tekstin Puijolan verkkosivulla tämän linkin kautta.

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke
Linkki hankkeen uutiskirjeeseen 3/2019

Vuoden 2019 maahanmuuttajayrittäjä palkittiin joulukuussa
Helsingissä
Vuoden maahanmuuttajayrittäjä -kilpailussa korostettiin kannattavaa liiketoimintaa,
kasvumahdollisuuksia, esimerkillisyyttä ja asennetta. Ehdotuksia tuli lähes sata yrittäjää
eri puolelta Suomea. Vuoden maaahanmuuttajayrittäjä 2019 on kokkolalaisen
Amanihoiva Kotihoito Oy:n perustaja Faisa Egge. Eggen yritys tarjoaa kotihoidon
palveluita vanhuksille sekä henkilökohtaista apua vammaisille. Amanihoiva Kotihoito
työllistää nyt vajaa kymmenen työntekijää. Egge on ollut myös kuntavaaliehdokkaana
Kokkolassa. Lue Eggen tarinasta Suomen Yrittäjien verkkosivulla.

Koneen Säätiön kieliohjelma tuki Suomen monikielisyyttä eri
tavoin: Lue raportti kielten tukeminen on ihmisten ja yhteisöjen tukemista
Suomen kieli haltuun toiminnallisen oppimisen mallilla –
”Naiset rakensivat lausetta samalla, kun he rakensivat
nukkekotia”. Lue artikkelin YLE-verkkosisuvlla

Aiemmat

Itä-Suomen

Kotona

Suomessa

–hankkeen

uutiskirjeet

löytyy

Kotouttamisen osaamiskeskuksen alue-sivustoista

Suosittelen: TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen valtakunnallisen uutiskirjeen
TIEDOKSI EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa
henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden
oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta.
Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, pyydämme sinua perumaan tilauksesi lähettämällä vapaamuotoisen
sähköpostin osoitteeseen tanja.manner@ely-keskus.fi . Jos et peruuta tilaustasi, katsomme sinun antaneen
suostumuksesi uutiskirjeemme lähettämisestä sinulle, jolloin hankkeen uutiskirje saapuu sinulle jatkossakin.
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta ely-keskus.fi/TIETOSUOJASELOSTE

